Refusjonsskjema - NTNUI Friidrett
-

støtte til utgifter ved friidrettsarrangement

"
Navn:""""""____________________________________________________________________"
E-mail:""""____________________________________________________________________"
Kontonr:""_____________________________________""""Telefon:"""___________________________"
"

Ja

Nei

Jeg oppfyller krava til refusjon (se s.2)
Jeg har lagt ved denne sida, s1, som forside
Jeg har lagt ved kopi av medlemskort i vedlegg 1, samt en begrunnelse om hva
som gjør meg til et aktivt medlem .
Jeg har lagt ved innbydelse, resultatliste og kvittering i ett vedlegg pr arrangement
Jeg har tatt utgangspunkt i lavest mulig påmeldingsavgift og billigste reisemåte
(ekstra utgifter ved etterpåmelding ol. dekkes ikke)
"

Jeg har fylt ut skjemaet etter de gitte krava

Arrangementsutgifter
Vedleggsnr.

Arrangement

Startkontingent

Støtte (noteres av kasserer)

1) Sum støtte til arrangementsutgifter (fylles ut av kasserer):

Total sum som refunderes (fylles ut av kasserer) =
1"
"

Reglement for å kunne motta refusjon

1) Refusjonsskjemaet skal levers senest før semesterslutt, henholdsvis 15.april og
30.november.
2) Konkurransebekledning må brukes (lånes av NTNUI Friidrett)
3) Klubb må merkes med "NTNUI".
4) Ikke ha deltatt for andre klubber i semesteret enn NTNUI.
5) Deltar aktivt for miljøet i NTNUI eller NTNUI Friidrett eller har tidligere levert en
solid innsats for klubben, veteraner. (se kriterier s.3)
6) Utøverne må selv vise at de har rett til refusjon, ellers vil ingenting bli refundert.
7) Summen man søker refundert skal baseres på billigste alternativ, det vil si lavest mulig
påmeldingsavgift (ekstra utgifter ved etterpåmelding ol. dekkes ikke).
8) Følgende regler for refundering gjeld fom. september 2011:
- 100 % av påmeldingsavgift på alle arrangement som koster opp til 150 kr.
- 85 % av påmeldingsavgift på alle arrangement som koster mer enn 150 kr .
Maks støtte per år pr. person er 1500 kr, men det er mulig å søke om refordeling av
disse midlene.
9) Vedlegg skal ligge i følgende rekkefølge
a) Forside: Refunderingsskjema
b) Vedlegg 1: Kopi av medlemskort og en setning om hva som gjør deg til et
aktivt medlem.
c) Andre vedlegg:
- Arrangementsutgifter: Innbydelse, kvittering og resultatliste (med ditt
resultat merket ut) samles pr arrangement. Altså ett vedlegg per
arrangement. Alle vedlegg merkes med vedleggsnummer.
10) Misbruk av refusjonsordninga eller uholdbar oppførsel i forhold til Norges lover
og/eller Norsk Friidrett sitt reglement fører til at en mister retten til refusjon.
Alvorlighetsgraden av overtredelsen vil bestemme hvor lenge man mister retten.
Utøvere som leverer positiv dopingprøve vil miste retten til refundering for all
fremtid.

OBS! NTNUI Friidrett støtter IKKE til egne arrangement (Fjellseterløpet, KM-HUT og
Tikampen).
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Aktivt medlem kriterier
Et aktivt medlem må oppfylle minst en av følgende:
1. Styreverv i NTNUI i løpet av det siste året, også andre grupper enn NTNUI Friidrett.
2. Vakt på idrettsbygget for NTNUI Friidrett i løpet av det siste året.
3. Arrangør av minst ett av følgende arrangement i løpet av det siste året:
a) Tikampen.
b) Fjellseterløpet
c) KM-HUT
d) PIZZA-HUT
4. Veteraner har rett på støtte. Kriterier for å få veteranstatus:
a) Æresmedlem i NTNUI
b) Medlemmer med minimum tre år med styreverv i NTNUI.
c) Arrangør Fjellseterløpet 4 ganger.
d) Arrangør Tikampen 4 ganger.
5. Eventuelt andre ting som viser at en faktisk er med å BIDRAR til miljøet, ikke bare
nyter godt av refusjonsordningen.
6. Det er mulig å bli vurdert skjønnsmessig av styret i NTNUI Friidrett. Dersom du er
usikker på dine refusjonsmuligheter kontakt styret i NTNUI Friidrett.
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